
بعض طلبة العلم خيرج مسافرا يف طلب العلم مث يسـتقر بـه املقـام ويعـرف أنـه سـيجلس سـنة أو سـنتني فيـه  السائل :

مث أصبح إماما ألهل تلك البلد مث يسافر لبلد آخر وهكـذا حـىت يرجـع لبلـده فيكـون يف هـذه احلالـة اسـتقر بـه املقـام 

  فجلس وهو يعلم أنه سريحل يف يوم ما فما احلكم ؟

هـذه القضــايا حنـن مـا نــدري لعلـه حـني قــدم أراد أن يقـيم إقامـة مطلقــة  أن املســائلة خالفيـة ؛حنـن ال ننكـر  الشـيخ :

غري مقيدة بزمن وال بعمل ؛ واإلقامة املطلقـة يـتم الصـالة ؛ وهلـذا نقـول السـفراء اآلن الـذين يف الـبالد يعتـرب مقيمـني 

ن حكمه حكم املسافر ؛ لكن إذا مل يعلـم وأن األصـل بقائـه ... إقامة مطلقة ألن األصل ... ؛ إذا علم فهذا يكو 

  هو يكون مقيم إقامة مطلقة .

 وليأخـذوا معـك مـنهم طآئفـة فلـتقم الصـالة لهـم فأقمـت فـيهم كنـت (( وإذاأعوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ 

 حـذرهم وليأخـذوا معـك فليصـلوا يصـلوا لـم أخرى طآئفة ولتأت ورآئكم من فليكونوا سجدوا فإذا أسلحتهم

 جنـــاح وال واحـــدة ميلـــة علـــيكم فيميلـــون وأمتعـــتكم أســـلحتكم عـــن تغفلـــون لـــو كفـــروا الـــذين ود وأســـلحتهم

 أعــــد اهللا إن حــــذركم وخــــذوا أســــلحتكم تضــــعوا أن مرضــــى كنــــتم أو مطــــر مــــن أذى بكــــم كــــان إن علــــيكم

  . ))مهينا  عذابا للكافرين

اهللا عزوجـل أن الضـارب يف األرض يقصـر مـن الصـالة إن خـاف أن أعوذ باهللا مـن الشـيطان الـرجيم ؛ بعـد أن ذكـر 

يفتنــه الــذين كفــروا وبــني أن الكفــار أعــداء لنــا عــداوة بينــة ظــاهرة ذكــر حكــم الصــالة إذا تقابــل الصــفان ؛ ألن اآليــة 

قــال  .األوىل يف اخلــوف إذا خيــف ؛ أمــا الثانيــة الــيت يف درســنا الليلــة فهــو إذا تقابــل الصــفان فكيــف تكــون الصــالة 

يعـود  (( فـيهم ))واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ، والضـمري يف قولـه:  (( وإذا كنت فيهم ))اهللا تعاىل: 

أقمت حيتمل أن يكـون املـراد اإلقامـة الـيت هـي اإلعـالم بالقيـام للصـالة  (( فأقمت لهم الصالة ))على الصحابة ، 

(( فأقمـت واجباا وشروطها وغري ذلك ؛ وعلى الثاين يكون معىن قولـه: ؛ وحيتمل أن املراد باإلقامة إقامة أركاا و 

الفاء هنا رابطة للجـواب جـواب شـرط غـري جـازم  (( فلتقم طائفة منهم معك ))أي أردت أن تقيم هلم الصالة  ))

 مـن ؛ وعلى هذا فال يكون للجملة اليت بعـدها حمـل مـن اإلعـراب ؛ ألن جـواب الشـرط الـذي ال جيـزم لـيس لـه حمـال

لألمــر ، وســكنت لوقوعهــا بعــد الفــاء ؛ والم األمــر تســكن إذا وقعــت بعــد  (( فلــتقم ))اإلعــراب ؛ والــالم يف قولــه: 

 (( فلتقــف ))ويف هــذه اآليــة :  (( ثــم ليقضــوا تفــثهم وليوفــوا نــذورهم  ))الفــاء أو الــواو أو مث ، قــال اهللا تعــاىل: 

فإـا مكسـورة ولـو كنت الم األمـر ؛ أمـا الم كـي وهـي للتعليـل وهي احلرف الثالث الذي إذا وقـع قبـل الم األمـر سـ

البـد مـن كسـر الـالم ؛  (( ليكفـروا بمـا آتينـاهم وليتمتعـوا ))وقعت بعد هذه احلـروف  الثالثـة ، مثـل قولـه تعـاىل: 

هـذه  (( وليأخـذوا أسـلحتهم ))من لبيان اجلنس ، والطائفة هي الفرقة من الناس  (( فلتقم طائفة منهم ))وقوله: 



الضمري فيها يعود علـى الـذين  (( فلتقم طائفة منهم )) (( وليأخذوا ))مثل ما قلنا  (( ليأخذوا ))نقول يف قوله: 

السـالح مـا يقاتـل  (( أسـلحتهم ))قاموا مع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وليس مع الطائفة األخرى ؛ وقوله: 

ام كثــرية: خفيــف ، وثقيــل ، ومتوســط ، وســالح يكــون مــن بعيــد بــه دفاعــا أو طلبــا ؛ وتعلمــون أنــه ينقســم إىل أقســ

الــيت حيتــاجون إليهــا للــدفاع عــن أنفســهم والــيت ال وســالح يكــون مــن قريــب ، واآليــة عامــة فيكــون املــراد أســلحتهم 

الفاعــل يعـود علــى الطائفــة  (( فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكـم )) (( فــإذا ســجدوا ))تشـغلهم عــن الصـالة ؛ 

 (( وإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا ))باعتبار املعىن ؛ ألن الطائفة مفرد لكـن معناهـا اجلمـع ، كمـا قـال تعـاىل: 

ــوا مــن ورائكــم ))ومل يقــل: اقتتلتــا ؛ ألن الطائفــة للجمــع ؛  ســجدوا أي أمتــوا صــالم ،  (( فــإذا ســجدوا فليكون

ن الصـالة حيـث إنـه أقـرب مـا يكـون العبـد مـن ربـه وهـو سـاجد ؛ واملـراد بـذلك إذا وأخص السجود ألنه أفضل أركـا

مـع أنـه  (( مـن ورائكـم ))أي مـن وراء املصـلني ؛ وهنـا قـد يشـكل قولـه:  (( فليكونوا من ورائكـم ))أمتوا صالم 

مـر فـإن الطائفـة الثانيـة مل يبق بعد إمتام صالم إال الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لكن باعتبار ما يكـون مـن األ

(( ولتـــأت طائفـــة إشـــارة إىل أن العـــدو خلفهـــم ولـــيس أمـــامهم ؛  (( ورائكـــم ))ســـوف تـــأيت وتصـــلي ؛ ويف قولـــه: 

يف الـالم نقـول فيهـا مـا قلنـا فيمـا سـبق ؛ وقولـه:  (( ولتـأت ))نقـول يف قولـه:  أخرى لـم يصـلوا فليصـلوا معـك ))

واألصـل " تـأيت " باليـاء ؛ لكــن دخـل عليهـا اجلـازم فحـذفت اليــاء ؛ هـذه جمزومـة حبـذف حــرف العلـة  (( ولتـأت ))

أمـا  (( فليصـلوا معـك ))وهنـا جتـد أن قـال:  (( لم يصلوا فليصلوا معـك ))أي ثانية  (( ولتأت طائفة أخرى ))

فــأرا  الســجود إلــيهم  (( فــإذا ســجدوا فليكونــوا مــن ورائكــم  ))بــل قــال:  (( فليصــلوا معــك ))األول فلــم يقــل: 

(( ود احلـــذر معنـــاه التثبـــت يف األمـــر واالســـتعداد لـــه  (( وليأخـــذوا حـــذرهم وأســـلحتهم )) (( حـــذرهم ))احـــده و 

مبعـىن أحـب ؛ لكنـه  الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون علـيكم ميلـة واحـدة )) (( ود ))

لـو هـذه مصـدرية  أسـلحتكم )) ون عـن(( لـو تغفلـقيل: إن الـود هـو صـايف احملبـة ، فـود أعلـى مـن أحـب ؛ وقولـه: 

مبعىن أن ، وليعلم أن لـو تـأيت مصـدرية كمـا هنـا والغالـب أـا تـأيت بعـد ود وأحـب ومـا أشـبهها ، وتـأيت شـرطية مثـل 

أن تقول: لو جاء زيد ألكرمته ؛ وجواا إن كان منفيا فإنه يكون بال الم ، وإن كان مثبتـا فإنـه يـأيت بـالالم ؛ لكنـه 

  لالم قليال إذا كان منفيا مبا ، وعليه قول الشاعر:قد تقرتن به ا

   ولو نعطى الخيار لما افترقنا   ولكن ال خيار مع الليالي                        

تغفلـون أي تتلهـون ملـا أنـتم فيـه  (( لـو تغفلـون عـن أسـلحتكم وأمتعـتكم فيميلـون علـيكم ميلـة واحـدة ))يقول: 

كقولنـا   (( ميلـة واحـدة ))أي علـيكم لقتـالكم ؛ وقولـه:  لـيكم ميلـة واحـدة ))(( فيميلون عمن الصالة أو غريهـا 

(( وال جنــاح علــيكم إن كــان بكــم " ضــربة رجــل واحــد " أي مييلــون علــيكم مجيعــا ميلــة واحــدة تقضــي علــيكم ؛ 



(( إن كان بكـم أذى مـن مطـر أي ال إمث  أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم )) (( ال جناح ))

أي تأذي من مطر أن تضعوا األسـلحة ؛ ووجـه ذلـك أن املطـر سـوف يبـل الثيـاب ويبـل السـالح وحيصـل بـذلك  ))

وقولـه:  (( أن تضـعوا أسـلحتكم ))الثقل على املقاتل ؛ فإذا كان كذلك فال حـرج أن يضـع السـالح ؛ وهلـذا قـال: 

أي وال  أن تضـعوا أسـلحتكم ))(( أي عـاجزين عـن محـل السـالح مـن جـراح أو غـري ذلـك  (( أو كنتم مرضى ))

هـذه مــن الـذي حــذف منهــا حـرف اجلــر اطـرادا صــح ؟ حــذف فيـه حــرف اجلــر  (( أن تضــعوا ))حتملوهـا ؛ وقولــه: 

اطرادا كما قال ابن مالك: ويف أن وأن يطرد أي وال جناح عليكم يف وضع أسلحتكم ؛ وعلى هـذا فتكـون أن ومـا 

يعــين إذا وضــعتم األســلحة لعــدم املطــر أو املــرض فــال  حــذركم ))(( وخــذوا بعــدها يف حمــل نصــب بنــزع اخلــافض ؛ 

أي عذابا ذو هـوان ؛ ومـا  (( للكافرين عذابا مهينا ))أي هيئ  (( إن اهللا أعد ))تغفلوا عن احلذر خذوا حذركم 

حناها هذه اآليـة كمـا شـر  102فوائد اآلية  هو العذاب ؟ هل هو يف الدنيا أو يف اآلخرة أو فيهما ؟ فيهما مجيعا .

؛ هـل يشـمله واألمـة  على وجه االختصار فيها فوائـد عظيمـة ؛ أوال: توجيـه اخلطـاب للرسـول عليـه الصـالة والسـالم

أو خيــتص بـــه ؟ نقــول: يف هـــذا تفصـــيل: تــارة خيـــتص بـــه ؛ وتــارة يعمـــه واألمــة مبقتضـــى اللفـــظ ؛ وتــارة يعمـــه واألمـــة 

(( ألــم نشــرح قولــه تعــاىل: فمــن األمثلــة الــيت ختــتص بــه  مبقتضــى القيــاس واألســوة ؛ فمــن األشــياء الــيت ختــتص بــه أو

اخلطــاب هنــا للرســول عليــه الصــالة  لــك صــدرك ووضــعنا عنــك وزرك الــذي أنقــض ظهــرك ورفعنــا لــك ذكــرك ))

(( والسالم ؛ هل يشمل األمة ؟ ال ؛ ومن اخلطاب الذي يعمه واألمة مبقتضى اللفـظ والسـياق قولـه تبـارك وتعـاىل: 

ومل يقل: إذا طلقت ، فصدر اخلطاب بالتوجيه للرسول عليـه الصـالة  طلقتم النساء فطلقوهن )) يا أيها النبي إذا

وهـذا يعمـه ويعـم األمـة مبقتضـى اللفـظ ؛ وهنـاك خطـاب خـاص بالرسـول  (( إذا طلقـتم ))والسالم مث عمم فقـال: 

هـذا خطـاب خـاص  لـيهم ))(( يا أيهـا النبـي جاهـد الكفـار والمنـافقين واغلـظ علكنه حكما يعم األمة مثالـه ؟ 

موجـه للرســول خـاص لكنــه يعمـه واألمــة ؛ هـل يعمــه واألمــة مبقتضـى أنــه خطـاب لألمــة لكنـه خــص بـه رئــيس األمــة 

ألن العادة أن اخلطابات توجه للرؤساء ؟ أو أنه ولألمة مبعىن أن األمة تتأسى به فيكون من باب القيـاس ؟ اجلـواب 

وطب ا الرسول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فألنـه زعـيم األمـة ، واخلطابـات يف ـ اهللا أعلم ـ األول ، األول ؛ ألنه خ

هــذا الشــك أنــه خطــاب  (( فــإذا كنــت فــيهم فأقمــت لهــم الصــالة ))التوجيهــات توجــه إىل الزعمــاء ؛ إذا فقولــه: 

حيــاة للرســول عليــه الصــالة والســالم لكــن هــل هــو خــاص بــه مبعــىن أن صــالة اخلــوف ال تشــرع ــذا الوجــه إال يف 

الرسول عليه الصالة والسالم وإذا كان مع اجليش ؟ اجلواب: قيل بذلك وأن صالة اخلوف ال تشـرع ـذا الوجـه إال 

فـإذا قـال قائـل: كيـف يكـون  يف حياة الرسول عليـه الصـالة والسـالم إذا كـان يف اجلـيش ؛ لكـن هـذا قـول ضـعيف .

لعادة أن اخلطـاب يوجـه إىل زعـيم األمـة ، فـإن كـان األمـر ضعيفا واخلطاب موجه للرسول ؟ قلنا كما تقدم قريبا إن ا



ومــن فوائــدها: أن اإلمــام مســئول عــن صــالة  هكــذا وإال فإنــه بالقيــاس علــى حــال الرســول عليــه الصــالة والســالم .

كأنــه يقيمهــا هلــم ؛ وهــذا يعــين أنــه جيــب علــى اإلمــام أ، يتبــع   (( أقمــت لهــم ))املــأموم ؛ منــأين تؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

الســنة يف صــالته بينمــا لــو كــان يصــلي لوحــده فلــه أن خيفــف ولــه أن يثقــل حســب مــا يريــد ؛ لقــول النــيب صــلى اهللا 

وجـــوب صـــالة اجلماعـــة علـــى ومـــن فوائـــدها:  عليـــه وآلـــه وســـلم: ( وإذا صـــلى أحـــدكم لنفســـه فليصـــل مـــا شـــاء ) .

 (( ولتــأت طائفــة أخــرى لــم يصــلوا فليصــلوا معــك ))وقولــه:  (( فلــتكن طائفــة مــنهم معــك ))ولــه: لقاألعيــان ؛ 

ألــا لــو كانــت فــرض كفايــة الكتفــي بالطائفــة األوىل فلمــا أمــر يف الطائفــة الثانيــة بالصــالة مجاعــة دل هــذا علــى أــا 

حيـث رمحهـم ووزعهـم إىل طـائفتني ؛ وإال  ومن فوائدها: عناية اهللا سبحانه وتعـاىل بااهـدين واجبة على األعيان .

ومـن فوائـدها: عـدم مشـروعية تكـرار  لكان املفروض أن يصلوا مجيعا ؛ لكن رمحته سبحانه وتعاىل أن شرع التوزيع .

اجلماعة ؛ وجهه ؟ أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم صـلى ـم مجاعـة وإال لكـان يصـلى بـاألوىل ركعتـني وبـأخرى 

ال: إن هــذه الفائــدة خرمــت مبــا ثبتــت بــه الســنة مــن أوجــه صــالة اخلــوف أنــه يصــلي بكــل طائفــة ركعتــني ؛ ولكــن يقــ

(( وليأخــذوا ومــن فوائــدها: وجــوب أخــذ األســلحة يف الصــالة ؛ وهــذا مــأخوذ مــن قولــه:  ركعتــني مجاعــة مســتقلة .

صـلي ال حيمـل شـيئا يشـغله فإن قال قائل: لعل هذا األمر لإلباحـة ؛ ألنـه ملـا كـان مـن املتـوهم أن امل . أسلحتهم ))

أمر بذلك فكان هذا األمر لإلباحة ؟ وإن شئت انتقلنا إىل أن يكون األمـر لالسـتحباب ؛ ألن محـل مـا يشـغل مـع 

أنه مكروه يف غري صالة اخلوف يدل علـى أن محلـه يف صـالة اخلـوف مسـتحب ؟ قلنـا: كـال االحتمـالني يـبطالن يف 

 إن كــان بكــم أذى مــن مطــر أو كنــتم مرضــى أن تضــعوا أســلحتكم )) (( وال جنـاح علــيكمقولـه يف آخــر اآليــة: 

فــإن هــذا يــدل علــى وجــوب محــل الســالح وأنــه ال يــرخص بــرتك محلــه إال لســبب مــرض أو أذى ، وهــذا هــو القــول 

الرخصة يف محل النجاسة يف هذه احلـال ؛ كيـف ؟  ومن فوائدها: الراجح أنه جيب محل السالح يف صالة اخلوف .

قف على القول بأن الدم جنس ، وأن الغالب أن األسـلحة والسـيما بعـد بـدأ القتـال ال ختلـوا مـن الـدماء نعم هذا يتو 

ومــــن  ؛ وهلــــذا قــــال العلمــــاء جيــــوز يف هــــذه احلــــال أن حيمــــل اإلنســــان ســــالحا جنســــا ؛ ألن احلاجــــة داعيــــة لــــذلك .

؛ قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة " وال فوائدها: أن السـجود ركـن مـن أركـان الصـالة ؛ ألنـه عـرب بـه عـن إمتـام الصـالة 

(( ومــن فوائــدها: فضــيلة الســجود ؛ لقولــه:  يعــرب عــن الكــل بــاجلزء إال واجلــزء ركــن فيــه ال ميكــن أن يصــح بدونــه " .

حيث خصه من بـني سـائر األركـان وإال فـإن قبلـه ركـوع وقيـام بعـده وجلـوس  فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ))

(( فـإذا سـجدوا دها: أنه ال جيب التشهد وال السالم ، ال التشهد وال التسليم ؛ لقولـه: ومن فوائ بني السجدتني .

فيقـال: نعـم هــذا ظـاهر اآليـة ؛ لكـن الشــريعة يكمـل بعضـها بــبعض ، وقـد قـال عبــد اهللا  فليكونـوا مـن ورائكــم  ))

اهللا عنـه بأنـه فريضـة ؛  " فصـرح عبـد اهللا رضـي " كنا نقول قبل أن يفرض علينـا التشـهدبن مسعود رضي اهللا عنه 



ومـن فوائـدها: أي أمتـوا صـالم .  (( إذا سـجدوا ))والنصوص يكمل بعضها بعضا ؛ وعلى هـذا فنقـول إن قولـه: 

 (( فليكونوا مـن ورائكـم ))توجيه املصلني صالة اخلوف إىل أن يكونوا من وراء املصلني ليحموا ظهورهم ؛ لقوله: 

أمـامهم ووجـوههم حنـو العـدو ؟ قلنـا: هـذا غلـط ؛ ألـم إذا كـانوا أمـام املصـلني فإن قال قائل: ملاذا ال يكـون مـن  .

فـإم يشوشـون علـى املصـلني السـيما وأن وجـوههم ســتكون موجهـة لوجـوه املصـلني ، وأيضـا فـإن وجـوه املصــلني ال 

 ائهـم حـىت ال .ن أن يكونـوا مـن ور حاجة إىل أن يكون هؤالء يف جهـتهم ؛ ملـاذا ؟ ألـم يـروم ؛ لكـن هـم حمتـاجو 

ومــن فوائــدها: أن اآلخـرين يصــلون اجلماعــة يعــين الــذين أرادوا أن  أحـد يف حــال الســجود أو يف حــال القيـام أيضــا .

يعين إذا ختلفـوا عـن اإلمـام واإلمـام قـد قـام اآلن إىل الثانيـة  (( فإذا سجدوا ))يتموا الصالة يصلون مجاعة ؛ لقوله: 

فـإم يتمــون مجاعــة  ؟ فيقـال: نعــم هــذا ظــاهر اآليـة لكنــه لــيس صـرحيا ؛ وهلــذا الظــاهر أــم يتمـون فــرادا ، كــل يــتم 

الثانيـة ؛ مــن ومـن فوائـدها: أن املشــروع لإلمـام يف صـالة اخلـوف إطالـة الركعـة  .لنفسـه مث يـذهبون مجيعـا إىل امليـدان 

أين يؤخذ ؟ من فعل ؛ ألـم إذا كانـت الطائفـة األوىل سـوف تنهـي صـالا مث تـذهب مث تـأيت الثانيـة مث تـدخل مـع 

ومــن فوائــدها: جــواز  ، وهــو كــذلك . فســيكون الوقــوف ، ســيكون الوقــوف طــويال اإلمــام وينتظــر أحــد يقــرأ الفاحتــة

ائفة األوىل انفردت وأمتت صالا ؛ فإذا حصـل لإلنسـان عـذر ال انفراد اإلنسان عن اإلمام لعذر ؛ وجهه ؟ أن الط

يستطيع معه إمتام صالته مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويتمم صالته إن كان يسـتفيد ـذا 

يف هـذه  االنفراد حبيث يكـون صـالته مـع اإلمـام أطـول مـن صـالته إذا انفـرد . ويـأيت إن شـاء اهللا تعـاىل بقيـة البحـث

(( وإذا كنـت فـيهم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبـارك وتعـاىل:  اآلية الكرمية . باقي الفوائد ؟ طيب .

مشــروعية صــالة اخلــوف علــى هــذا الوجــه وذكرناهــا ؛ مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة:  فأقمــت لهــم الصــالة ... ))

خلـوف إال إذا كـان فيهـا الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وبينـا وذكرنا أن بعـض العلمـاء قـال إنـه ال تشـرع صـالة ا

أخــذنا بعــض الفوائــد ؛ أخــذناها ؟ وصــلنا أربعــة عشــر مخســة عشــر ، املهــم  ضــعف هــذا القــول ؛ ألــيس كــذلك ؟ .

بشــرط أن يســتفيد مــن انفــراده ؛ أتعرفــون هــذا الشــرط ؟  نفــراد اإلنســان عــن اإلمــام لعــذرجــواز ا وصــلنا إىل أيــش ؟

أن يستفيد من انفراده يعـين أنـه لـو بقـي مـع اإلمـام لتـأخر أكثـر فهـو يريـد أن يقتصـر علـى الواجـب ويسـرع ، بشرط 

هـــذا معـــىن اشـــرتاط أن يســـتفيد مـــن انفـــراده ؛ اإلمـــام يـــأيت بالواجـــب واملســـتحب فيتـــأخر وهـــو يريـــد أن خيلـــص عـــن 

ي عن هـذا املنفـرد باإلسـراع فإنـه ال جيـوز الواجب وينصرف هذا مستفيد ؛ أما إذا كان اإلمام يسرع وال يتميز عنه أ

ومن فوائد هذه اآلية الكرميـة: جـواز إقامـة مجـاعتني للحاجـة يف مكـان واحـد  أن ينفرد ألنه ال يستفيد من االنفراد .

، جواز إقامة مجاعتني يف مكان واحد للحاجة ؛ وجهـه ؟ مثـال احلاجـة أن يكـون املسـجد ضـيقا كاملسـاجد الـيت يف 

املصـــلون وال يتمكنـــون مـــن املتابعـــة يف الســـوق ، فنقـــول ال بـــأس أن م بالباعـــة واملشـــرتين فـــال يســـعهم الســـوق املـــزدح



أن اإلنســان جيــب أن يكــون حــذرا كلمــا دعــت ومــن فوائــدها:  تصـلي اجلماعــة األوىل مث تــأيت مجاعــة أخــرى بعــدها .

الطائفـة األوىل مل يأخـذ بـذلك  حـذرهم ))(( وليأخذوا احلاجة إىل احلذر ؛ وجهه ؟ أن اهللا قال يف الطائفة الثانية: 

وقد ذكرنا الفرق بني هذا وهذا ؛ وما هو يـا خالـد ؟ ألن األعـداء ال ميكـن أن يهـاجم علـيهم حـال صـالم ؛ هـذه 

ـــا هـــذه ؟ الفـــرق األول أن الطائفـــة األوىل تشـــغلت بالصـــالة يف وقـــت ال ميكـــن أن  واحـــدة ؟ مـــن يعـــرف ؟ مـــا ذكرن

والفرق الثانية اليت دخلت يف حال عرف العدو أم مشـتغلون بصـالم فـرأى الفرصـة يف يستعد العدو ملهامجتهم ؛ 

ومنــف وائــدها: أن الطائفــة الثانيــة أدركــت مجيــع الصــالة خبــالف الطائفــة األوىل ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟  الكــر علــيهم . 

ويتفـرع  . مـن ورائكـم ))(( فـإذا سـجدوا فليكونـوا وقـال يف األوىل:  (( فليصـلوا معـك ))ظرف ، ألن اهللا قـال: 

على هذه الفائدة: عدل الشـريعة اإلسـالمية ؛ ووجهـه أن الطائفـة األوىل ملـا أدركـت فضـل تكبـرية اإلحـرام مـع اإلمـام 

ومــن فوائــدها: أن أعــداء  عوضــت الثانيــة بكوــا أدركــت الصــالة مــع اإلمــام ، وهــذا الشــك أنــه مــن عــدل الشــريعة .

(( ود الـذين كفـروا لـو تغفلـون عـن حينـون الفـرص ؛ األخ يبـني لنـا مـا أخـذنا ؟ املسلمني يرتبصـون ـم الـدوائر ويت

هــل يؤخــذ مــن هــذا أن أعــداء اإلســالم يســتغفلون أهــل  . أســلحتكم وأمتعــتكم فيميلــون علــيكم ميلــة واحــدة ))

ال القتـال العلم الذين يبينون للنـاس فضـائل اإلسـالم وقبـائح الكفـر ؟ نعـم ميكـن ، يقـال: إذا كـانوا يسـتغفلون يف حـ

ومـــن فوائـــدها: أن  ا معـــايبهم .يبينـــو يـــردوا علـــيهم وال فكـــذلك أيضـــا يف حـــال الســـلم يســـتغفلوم مـــن أجـــل أن ال 

وهــذا  (( ليميلــوا علــيكم ميلــة واحــدة ))األعــداء أعــداء املســلمني حيبــون اإلجهــاز علــى املســلمني بســرعة ؛ لقولــه: 

أرسـل جيوشــها اجلـرار العظيمـة وقــال إنـه سـوف حيســم  هـو مـا صـنعه اخلبيــث رئـيس روسـيا بالنســبة للشيشـان حيـث

املوقف بسـرعة ، فسياسـة كفـار إذا واحـد مـن أول أمـر وآخـر أمـر يريـدون القضـاء بسـرعة مـرة واحـدة ؛ ألن التبـاطؤ 

ومــــن فوائــــدها: نفــــي اإلمث إذا حصــــل أذى حبمــــل  يــــؤدي إىل فــــوات الفرصــــة عنــــدهم فيقولــــون ال نفــــوت الفرصــــة .

 . وال جنــاح علــيكم إن كــان بكــم أذى مــن مطــر أو كنــتم مرضــى أن تضــعوا أســلحتكم )) ((الســالح ؛ لقولــه: 

(( وال جناح علـيكم إن كـان بكـم أذى مـن مطـر أو كنـتم ومن فوائدها: وجوب محل األسلحة ؛ وجهه ؟ لقوله: 

  واجب .فنفى اجلناح مىت ؟ عند التأذي ؛ فدل ذلك على أنه إذا مل يكن تأذي ف مرضى أن تضعوا أسلحتكم ))

ـــه: ومـــن فوائـــدها:  ـــنجس يف هـــذه احلـــال ؛ مـــن أيـــن نأخـــذها ؟ لقول (( وليأخـــذوا حـــذرهم جـــواز محـــل الســـالح ال

يتفـرع علـى هـذه الفائـدة: أن  من هنا أمر بأخذ األسلحة مطلقا مع أـا أحيانـا تكـون ملوثـة بالـدم . وأسلحتهم ))

جهـــه ؟ إذا جـــاز محـــل الســـالح الـــنجس جـــاز ثـــوب مـــن مل جيـــد إال ثوبـــا جنســـا فإنـــه يصـــلي فيـــه وال إعـــادة عليـــه ؛ و 

النجس عند احلاجة ؛ ألنه لو مل جتز الصـالة فيهـا لوجـب وضـعها ؛ وهـذا هـو القـول الـراجح خالفـا ملـن قـال مـن مل 

جيــد إال ثوبــا جنســا فإنــه يلزمــه أن يصــلي فيــه ويعيــد ؛ وهــذا قــول ضــعيف وال ميكــن أن يوجــب علــى عبــاده العبــادة 



وهــل يشــمل هــذا أخــذ  (( وخــذوا حــذركم )) .وجــوب أخــذ احلــذر مــن الكفــار ؛ لقولــه: : ومــن فوائــدها مــرتني .

ومـن فوائـدها: ديـد الكفـار  احلذر من هؤالء الكفار اليوم ؟ نعم ؛ قياسا أو دخوال يف اللفظ ؟ دخوال يف اللفـظ .

ما معىن مهينـا ؟ مـذل ، يعـين ملحـق اهلـوان بـه ؛  (( إن اهللا أعد للكافرين عذابا مهينا ))مبا أعد اهللا هلم ؛ لقوله: 

 الصـالة قضـيتم (( فـإذاتفسـري اآليـة:  وقد ذكرنـا هـل هـذا العـذاب يف الـدنيا أو يف اآلخـرة وبينـا أنـه فيهمـا مجيعـا .

 المــؤمنين علــى كانــت الصــالة إن الصــالة فــأقيموا اطمــأننتم فــإذا جنــوبكم وعلــى وقعــودا قيامــا اهللا فــاذكروا

ــا (( فــإذا قضــيتم الصــالة فــاذكروا اهللا قيامــا مث قــال اهللا عزوجــل وهــو بــدأ الــدرس الليلــة قــال:  . ا ))موقوتــ كتاب

القضــاء يــراد بــه اإلمتــام يف اللغــة العربيــة ، يــراد بــه اإلمتــام أي أمتمــتم ويــأيت القضــاء وقعــودا وعلــى جنــوبكم ... )) 

أي فـإذا أمتمـتم  أي أمتهـن ضـاهن سـبع سـموات ))(( فقمبعىن اإلمتام يف عـدة مواضـع مـن القـرآن مثـل قولـه تعـاىل: 

الصالة وأيتموها فاذكروا اهللا قياما وقعودا ؛ نأخذ اإلعراب قبل الـذي نريـد أن نتبعـه إن شـاء اهللا : إذا أداة الشـرط 

وقــرن بالفــاء ألنــه طلــب ، واجلملــة الطلبيــة إذا وقعــت  (( فــاذكروا اهللا ))، وفعــل الشــرط قضــى ، وجــواب الشــرط 

حال من الفاعل يف اذكروا يعين حال كـوم قيامـا وقعـودا ؛  (( قياما ))للشرط وجب اقرتاا بالفاء ؛ وقوله:  جوابا

الــواو هنــا هــل هــي مبعــىن أو يعــين قيامــا أو قعــودا ؟ أو هــي ملطلــق اجلمــع أي اذكــروا اهللا يف حــال قيــامكم ويف حــال 

وعلـى هـذا فيكـون اجلـار واـرور  (( قيامـا ))احلـال معطوفـة علـى (( وعلـى جنـوبكم )) قعودكم ؟ الثاين أحسن ؛ 

(( فــإذا اطمــأننتم فــأقيموا يقــال يف مجلــة:  (( فــإذا اطمــأننتم فــأقيموا الصــالة ))علــى احلــال ؛ يف موضــع نصــب 

(( فإذا قضيتم الصالة فـاذكروا اهللا )) ؛ (( إن الصـالة كانـت علـى المـؤمنين كتابـا ما قيل يف قولـه:  الصالة ))

خـرب ثـاين وال يصــح  (( موقوتــا ))خـرب كـان ، و (( كتابــا ))موضـع اجلملــة ممـا قبلهـا أـا تعليــل ؛ وقولـه:  ))موقوتـا 

أي فــرغتم منهــا ، والصــالة هنــا أل  (( فــإذا قضــيتم الصــالة فــاذكروا اهللا ))يقــول اهللا عزوجــل:  أن تكــون صــفة .

دبـر كـل صـالة إمنـا تكـون دبـر الصـلوات املكتوبـة فيها للعهد وليست للجنس ؛ وإمنا قلنا ذلك ألنه ال يشـرع الـذكر 

(( وإذا كنـت فـيهم فأقمـت لهـم الصـالة ؛ وعلى هذا فأل للعهد الذهين وإن شئت فقل الذكري ؛ ألن اهللا قـال: 

أمـــر اهللا تعـــاىل بـــذكره وهـــذا جممـــل مل يبـــني كيـــف يـــذكر وال يف مـــاذا يـــذكر ؛  (( فـــاذكروا اهللا قيامـــا ))؛ وقولـــه:  ))

(( فـاذكروا اهللا ومل يبـني والسـنة بينـت ذلـك ؛ وقولـه:  (( أقيموا الصـالة ))ينت ذلك ؛ فهو كقوله: ولكن السنة ب

هــل املــراد اذكــروه باللســان ؟ أو بالقلــب واللســان ؟ أو بالقلــب فقــط ؟ بالقلــب واللســان ، هــذا هــو املطلــوب ؛  ))

(( وال تطـع مـن أغفلنـا قلبـه ؛ لقوله: لكن من ذكر بلسانه حصل املقصود إال أنه ناقص ؛ ألن الذكر ذكر القلب 

بيـان للحـال الــيت يـذكر اإلنسـان فيهـا ربــه  (( قيامـا وقعـودا وعلــى جنـوبكم ))؛ وقولـه:  عـن ذكرنـا واتبـع هــواه ))



فعـل مـن الطمأنينـة ، والطمأنينـة هـي زوال  (( فإذا اطمأننتم ))بعد الصالة أنه على أي حال فليذكر اهللا ؛ وقوله: 

أي أدوهـــا تامـــة كمـــا  (( فـــأقيموا الصـــالة ))ملـــراد بالطمأنينـــة هنـــا زوال اخلـــوف والعـــدو ؛ وقولـــه: القلـــق ؛ وهـــذا وا

يعين من مجلـة إقامـة الصـالة أن  (( إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))مث قال:  تؤدوا قبل اخلوف .

 . انـت علـى المــؤمنين كتابـا موقوتــا ))(( إن الصــالة كتـؤدى يف وقتهـا بـدليل مجلــة تعليليـة بعـد ذلــك وهـي قولـه: 

 إن الصـالة فـأقيموا اطمأننتم فإذا جنوبكم وعلى وقعودا قياما اهللا فاذكروا الصالة قضيتم (( فإذافوائد اآلية: 

أفــادت اآليــة الكرميــة فوائــد ؛ منهــا: األمــر بــذكر اهللا بعــد انتهــاء  . موقوتــا )) كتابــا المــؤمنين علــى كانــت الصــالة

فــإن قــال قائــل: مــا اجلمــع بــني هــذه اآليــة وبــني آيــة  . (( فــإذا قضــيتم الصــالة فــاذكروا اهللا ))الصــالة ؛ لقولــه: 

علكـم (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثيرا لاجلمعة حيث قال: 

مــن البيـــع  ؟ قلنــا: اجلـــواب هــو أن لكـــل مقــام مقـــال ، أن لكــل مقــام مقـــاال ؛ ففــي ســـورة اجلمعــة منـــع تفلحــون ))

والشــراء بعــد نــداء اجلمعــة حــىت يصــلوا فكــأن النــاس حمبوســون عــن البيــع والشــراء مــدة الصــالة ، فكــان مــن أهــم مــا 

واألمـر يف قولـه:  ض وابتغـوا مـن فضـل اهللا ))(( فانتشـروا فـي األر يكون عندهم أن يطلق حسـبهم ؛ وهلـذا قـال: 

ليس للوجوب وال لالستحباب ولكنه لإلباحة كمـا سـيأيت إن شـاء اهللا تعـاىل ؛ أمـا هنـا  (( فانتشروا في األرض ))

ومن فوائدها: أنه ال يشرع الدعاء بعـد  فليس هناك أمر للحضور إىل الصالة وترك البيع والشراء فلهذا بدأ بالذكر .

  ومل يقل: فادعوا اهللا .(( فإذا قضيتم الصالة فاذكروا )) ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: التسليم 

فـإن قـال قائــل: ألـيس مـن املشــروع أن اإلنسـان إذا ســلم اسـتغفر ثالثـا ؟ قلنــا: بلـى ؛ لكـن هــذا االسـتغفار اســتغفار 

  حملو ما عسى أن يكون يف الصالة من تفريط أو إخالل ؛ فهو يف احلقيقة تابع له  


